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Terugblik op de studiedag  Het team van de 
basisschool nam op woensdag 13 september 
verschillende onderwerpen onder de loep. Er is 
vanuit de samenwerking met De Ommezwaai, 
(school voor speciaal onderwijs), gesproken over 
gewenst en ongewenst gedrag. Daarbij stonden 
vragen centraal als ‘Hoe versterken we gewenst 
gedrag?’, ’Wat vinden wij grensoverschrijdend 
gedrag?’ en ‘Wat zijn daar de consequenties van?’ 

De bevindingen worden 
uitgewerkt door Mariken Goris en 
Liesbeth Smallegange, de 
directeur van de Ommezwaai. Op 
de ouderavond op dinsdag 31 
oktober komt dit onderwerp 
terug.  
Dit schooljaar wordt tijdens de 

studiedagen Jenaplanscholing 
ingevuld. We zijn begonnen met 
een algemene lezing over 
Jenaplanonderwijs in de laatste 
week van de zomervakantie; dit 
keer ging de aandacht naar de 
vieringen. Janny Bolink, Jenaplan 
deskundige, is dieper ingegaan 
op de achtergronden van vieren 
en het belang ervan. Vervolgens hebben we gekeken 
naar wat er in onze praktijk al goed gaat en wat we 
willen verbeteren. Een aantal stamgroepleiders gaat 
ermee verder om het concreet uit te werken.  
Tot slot hebben we met intern begeleider Marjonel 
de Wit alle toetsresultaten van juni 2017 
geanalyseerd. Met deze resultaten goed in beeld is 
iedereen individueel aan het werk gegaan met het 
maken van doelstellingen en groepsplannen voor de 
eigen groep (voor de periode september-januari). Al 
met al kijken we terug op een zinvolle dag! 

Week tegen Pesten  De week van 18 t/m 22 
september 2017 was de landelijke Week Tegen 
Pesten. In onze groepen is hier dan ook expliciet 
aandacht aan gegeven. Nu we nog bezig zijn met het 
wenproject kon dit gekoppeld worden aan de 
afspraken van het pestprotocol. Deze worden ieder 
jaar opgefrist en eigen gemaakt in de ‘nieuwe’ groep. 
Door middel van een prentenboek, een gedicht of 
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een groepsgesprek kon er worden 
stilgestaan bij onze gezamenlijke 
verantwoordelijkheid voor een 
veilige school voor iedereen. In de 
bovenbouw werd ook aandacht 
gegeven aan het online pesten. Met 
name in de bovenbouw is dit een 
onderwerp dat om aandacht blijft 

vragen — op school en thuis. 

Bericht van de MR De medezeggenschapsraad van 
de basisschool heeft de eerste vergadering van dit 
schooljaar weer gehad. Daarin werd ook 
teruggeblikt op vorig schooljaar. De raad hecht er, 
als vertegenwoordigers van alle ouders, waarde aan 
deze terugblik met iedereen te delen.  
De afgelopen twee jaar heeft voor de MR in het 
teken gestaan van de fusie en de vorming van het 
IKC. Nu dit is gerealiseerd en de MR in wat rustiger 
vaarwater is gekomen, is het tijd om ons als MR te 
bezinnen op de invulling van onze taken en 
verantwoordelijkheden. Een groot aantal leden 
heeft daarom in mei 2017 deelgenomen aan de 
basiscursus MR. Deze deelname heeft input 
geleverd om de zichtbaarheid van de MR te 
vergroten. Dit sluit aan bij een belangrijke uitkomst 
van het tevredenheidsonderzoek naar het 
functioneren van de MR. Daarnaast heeft de cursus 
handvatten geboden om een actievere rol te 
vervullen. Daartoe hebben we ons voorgenomen om 
aan het begin van dit schooljaar speerpunten te 
benoemen waarvoor wij ons gaan inzetten.  Voor de 
notulen van onze vergaderingen of andere 
informatie over de MR verwijzen wij u naar de 
website van school (zie Informatie | medezeggen-
schap | MR). Voor vragen en/of opmerkingen zijn wij 
bereikbaar via mrdonatushof@delinge.nl.  

Pilot aandachtstraining  Juist in deze tijd waarbij 
kinderen opgroeien in een wereld die voortdurend 
verandert en prikkelt, is het belangrijk dat we 
kinderen helpen hun aandacht te richten. Dat 
gebeurt in iedere stamgroep. Om daar een extra 
stap in te zetten, zijn we een pilot gestart in de 
Sering. Afhankelijk van de bevindingen, kunnen we 
in tweede instantie het aantal stamgroepen 
uitbreiden. Het gaat om een achtweekse 

aandachtstraining. Deze training is ontwikkeld door 
Eline Snel. De training wordt gegeven door een 
professionele trainer: Kirsten van Ingen.   

Taaltraject pedagogisch medewerkers Vanuit de wet 
Kinderopvang zijn organisaties die voorschoolse 
educatie (VVE) aanbieden verplicht om voor 1 
augustus 2019 te voldoen aan 
nieuwe kwaliteitseisen. De 
belangrijkste verandering is een 
verhoging van het taalniveau van de 
beroepskrachten, mondeling en 
schriftelijk. In samenwerking met 
Overbetuwe heeft de gemeente 
Lingewaard voor schooljaar 2017-
2018 een taaltraject georganiseerd 
waar alle pedagogisch medewerkers van 
kinderopvang De Linge dit schooljaar aan 
deelnemen. De scholing gaat binnenkort van start. 

Verjaardagen Ieder schooljaar worden er veel 
verjaardagsfeestjes op school gevierd. Trakteren 
hoort daar uiteraard bij! Op onze gezonde school 
past een verantwoorde traktatie. Geen snoep of 
chips dus.  
Ook vragen we u de uitnodigingen voor 
verjaardagsfeestjes niet op school uit te delen. Het 
uitdelen zorgt vaak voor een onrustige start van de 
dag en we voorkomen (directe) teleurstellingen bij 
kinderen. 

Bijzondere oproep In december ga ik voor het eerst 
terug om Kenia te leren kennen en het kindertehuis 
in Nairobi bezoeken waar papa en mama mij hebben 
opgehaald (zie http://uhuru.de/thenesthome/nest-
baby-village/). Mama heeft van de directeur van het 
kindertehuis gehoord dat er dringend behoefte is 
aan kleine kinderschoenen en babykleding (0-2 
jaar), en verzorgingsspullen zoals hydrofiele doeken, 
wasbare luiers, lakentjes en slaapzakjes. Als u deze 
spullen over heeft, zouden wij deze graag mee willen 
nemen om te doneren. Helpen jullie mee?  Alvast 
bedankt, Sarah Janssen (Vlier—loc.  Flierenhofstraat)  

Kledingbeurs Op 23 september van 09.00 -11.30 is er 
een kinderkleding- en speelgoedbeurs in het OBC, 
de Heister 1 te Bemmel. Kleding vanaf maat 80 t/m 
S. Meer info: www.kinderkledingbeursbemmel.nl  
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